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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 41
Kaupunginvaltuuston kokouskutsu, jossa on ilmoitus kokouksen
ajasta ja paikasta sekä kokouksessa käsiteltäviksi tulevista
asioista, on julkaistu perjantaina 9.9.2022 kaupungin
verkkosivuilla ja on lähetetty sähköpostitse samana päivänä
valtuutetuille. Lisäksi ilmoitus kokouksesta on julkaistu ennen
kaupunginvaltuuston kokousta Kunnallislehdessä. Mikäli
kokouksen alussa paikalla on vähintään 24 valtuutettua, kokous
voidaan todeta päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa hallintosäännön 85 §:n mukaisesti, onko
kaupunginvaltuuston kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 28 valtuutettua ja seitsemän
varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on täten
hallintosäännön 85 §:n mukaisesti laillisesti kokoonkutsuttu ja
päätösvaltainen.
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Sähköisen pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 42
Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille
kokousviikkoa seuraavana tiistaina.
Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, nähtävilläolopäivä on seuraava
arkipäivä.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti allekirjoituspalvelun kautta.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään päivää ennen pöytäkirjan
nähtäville asettamista
Päätösehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kristina Karlsson
ja Saara Kerola.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen.
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Kiinteistön ostaminen Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:ltä
Kaupunginhallitus 17.08.2022 § 204
Tiivistelmä:

Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy on 24.5.2022
yhtiökokouksessaan päättänyt tarjota omistamaansa kiinteistöä
myytäväksi Paimion kaupungille. Paimion kaupunki päättää ostaa
Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n kiinteistön.

Valmistelija:
Lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n toiminta on ollut
vaikeuksissa pitkään, johtuen ajokorttilainsäädännön muutoksista,
joissa pakollinen liukkaan kelin harjoittelu voitiin pääosin korvata
simulaattoriopetuksella.
Vähentyneestä käyttötarpeesta johtuen yhtiö ajautui taloudellisiin
vaikeuksiin talvella 2021. Yhtiöstä tuli Paimion kaupungin
tytäryhteisö 24.3.2021. Tällä hetkellä kaupungin omistusosuus on
62,91%. Yhtiölle on myönnetty konsernilainaa 130 000 euroa, josta
yhtiö on nostanut 108 000 euroa. Lainaa on käytetty välttämättömien
liiketoiminnan muutoksien toteuttamiseen ja akuutin kassakriisin
välttämiseen.
Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n hallitus laittoi liukkaan
kelin ratatoiminnot tauolle 1.8.2021 alkaen odottamaan mahdollista
uutta ajokorttilain muutosta. Kevään 2022 aikana selvisi, että
valmistelussa oleva ajokorttilain uudistus ei tule parantamaan yhtiön
toimintaedellytuksiä tai tuo helpotusta taloudelliseen tilanteeseen.
Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy päätti 24.5.2022
yhtiökokouksessaan tarjota omistamaansa kiinteistöä myytäväksi
Paimion kaupungille 350 000 euron hintaan. Kiinteistö sijaitsee
osoitteessa Ajurintie 3. Kiinteistön pinta-ala on noin 7,5 ha, sillä
sijaitsee mm. ajoharjoittelurata, toimisto- ja koulutusrakennus sekä
kalustohalli.
Maapoliittinen toimikunta käsitteli asiaa 13.6.2022 kokouksessaan ja
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että
kaupunki ostaa V-S Ajoharjoittelurata Oy:n kiinteistön 350 000 euron
hintaan.
Talousarviossa on 20 000 euron määräraha vähäisiin vuotuisiin
maanhankintoihin. Merkittäviin maanhankintoihin haetaan aina
erikseen päätös kaupunginvaltuustolta ja samalla valtuusto myöntää
määrärahan ko. hankintaan.
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Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää
- myöntää kaupunginhallitukselle 350 000 euron määrärahan
kiinteän omaisuuden investointeihin,
- ostaa Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n kiinteistön liitteenä
olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia
kauppakirjaan.

Päätös:

Valtuuston puheenjohtaja Lindberg jääväsi itsensä ja poistui
esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginjohtajan kokouksessa muutettu esitys:
1. Kauppakirjassa mainittua kaupan kohteen tietoja ja pinta-alaa
tarkistetaan siitä puuttuvan noin 4000 m2 kokoisen Kuusela 2-tilan
osalta ja korjattu kauppakirja esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.
2. Kaupunginvaltuusto päättää
- myöntää kaupunginhallitukselle 350 000 euron määrärahan
kiinteän omaisuuden investointeihin,
- ostaa Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n kiinteistön liitteenä
olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia
kauppakirjaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan kokouksessa
muutetun ehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 43
561/02.08.00/2022
Kauppakirjaa on täydennetty puuttuneen kiinteistön osalta.
Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää
- myöntää kaupunginhallitukselle 350 000 euron määrärahan
kiinteän omaisuuden investointeihin,
- ostaa Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n kiinteistön liitteenä
olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia
kauppakirjaan.
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Ennen asian käsittelyn alkua puheenjohtaja Lindberg ilmoitti
olevansa esteellinen (yhteisöjäävi), kutsui I varapuheenjohtajan
Samu Salmisen johtamaan kokousta ja poistui yleisötilaan.
Varapuheenjohtaja Salminen avasi keskustelun.
Valtuutettu Berg ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui
yleisötilaan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Kiinteistön kauppakirja on pöytäkirjan liitteenä 32/2022.
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Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän purkaminen
Kaupunginhallitus 17.08.2022 § 205
Paimion-Sauvon ktky hallitus 18.5.2022 § 58
Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Samalla
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät ja pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä
hyvinvointialueille. Toiminnan ja omaisuuden siirrot tulevat
vaikuttamaan olennaisesti kuntien, kuntayhtymien sekä näiden
määräysvallassa olevien yhteisöjen toimintaan ja talouteen.
Kuntayhtymältä siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle
palvelutoiminta, sopimukset ja irtaimisto 1.1.2023 lukien.
Kuntayhtymä esitetään purettavaksi, koska kuntayhtymän toiminta
siirtyy sote-voimaanpanolain 23 §:n mukaisesti olennaisilta osiltaan
1.1.2023 hyvinvointialueelle eikä kuntayhtymässä käytännössä enää
sen jälkeen ole toimintaa.
Kuntalain 56§:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja
loppuselvityksen suorittamisesta sovitaan kuntayhtymän
perussopimuksessa.Kuntayhtymän perussopimuksen 20 §:ssä on
sovittu, että kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien
valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallitus huolehtii
loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelyistä.
Kuntayhtymän purkamista varten on laadittu alustava
purkamissopimus, joka on esityslistan liitteenä (LIITE 1).
Kuntayhtymän purkuprosessia on kuvattu toimenpide- ja
asiakirjaluettelossa, joka on liitteenä (LIITE 2).
Alpo Ronkainen BDO:sta on yhtymähallituksen kokouksessa tämän
pykälän ajan esittelemässä kuntayhtymän purkamisprosessia ja
siihen liittyviä asioita.
Valmistelija/Lisätietoja antaa:
Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola p. (02) 474 6309
Kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. (02) 474 5462.
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille
kuntayhtymän purkamista ja purkusopimuksen hyväksymistä.
Pöytäkirjamerkintä: Perttu Laaksonen saapui kokoukseen asian
käsittelyn aikana klo 17.12.
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Päätös:
Hyväksytään päätösehdotuksen mukaan.
-------------------------------------Esitetään kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaisesti, että
kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Paimion- Sauvon
kansanterveyskuntayhtymän purkamisen ja purkusopimuksen.
Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Paimion - Sauvon
kansanterveyskuntayhtymän purkamisen ja sitä koskevan
purkusopimuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 44
447/00.01.00.01.00/2022
Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Paimion - Sauvon
kansanterveyskuntayhtymän purkamisen ja sitä koskevan
purkusopimuksen.

Päätös:

Valtuutetut Heino, Tuominen, Laitinen, Karlsson, Mulari ja Rannikko
jääväsivät itsensä (yhteisöjäävi) ja poistuivat esteellisinä yleisötilaan.
Heinon tilalle tulivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
varavaltuutettu Aleksi Hermonen ja Sari Rannikon tilalle tuli tämän
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi varavaltuutettu RiittaKaarina Rantanen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän purkusopimusluonnos
on pöytäkirjan liitteenä 33/2022.
Luonnos toimenpide-ja asiakirjaluettelosta on pöytäkirjan liitteenä
34/2022.
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Fölin toimivalta-alueen mahdollinen laajeneminen, Paimion kaupungin anomus
liittymisestä.
Kaupunginhallitus 17.06.2020 § 181
Tiivistelmä

Paimio lähtee mukaan Föli-alueen laajentamisselvityksen
ensimmäiseen vaiheeseen. Seudullinen joukkoliikenne tekee vuoden
2020 aikana karkean arvion Föli-alueen mahdollisen laajenemisen
vaikutuksista. Arvio tehdään sekä nykyisten Föli-alueen kuntien että
Paimion, Paraisten, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen
näkökulmasta.

Valmistelija:
Lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta merkitsi 10.6.2020
kokouksessaan tiedokseen Föli-alueen laajentamista koskevan
tilanteen:
”Hyväksyntäkäsittelyssä olevassa MAL-sopimuksessa kohdassa 2.2
Palveleva joukkoliikennekaupunki, Toimenpiteet vuosille 2020-2023,
todetaan, että Kunnat selvittävät Föli-alueen laajentumista.
Föli-alueen laajenemisesta on keskusteltu yhteisesti viimeksi
keväällä 2017. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
päätti 7.6.2017 § 98, että toimivalta-aluetta ei toistaiseksi laajenneta.
Syynä oli mm. se, että aiempi kustannusjakomalli olisi kaatanut
uusienkin kuntien kustannuksia nykyisille Föli-kunnille.
Kustannusjakomalli muutettiin heinäkuusta 2019 alkaen ja sen
puolesta on mahdollista laajentaa aluetta. Nyt on tarkoitus tehdä
karkea arvio mahdollisen laajenemisen vaikutuksista - sekä
mahdollisten liittyjäkuntien että nykyisten Föli-kuntien kannalta.
Fölin kuntajohtajapalaverissa sovittiin, että Föli tekee
”kevytselvityksen” vuonna 2020, eli Seudullinen joukkoliikenne arvioi
hyvin karkealla tasolla kustannusvaikutuksia. Arviointi tehdään
Seudullisessa joukkoliikenteessä virkatyönä ja se on osallistujille
maksuton. Kaikki viisi kuntaa ovat ilmoittaneet, että haluavat olla
mukana ensimmäisen vaiheen ”kevytselvityksessä”.
Ensimmäisen arvion pohjalta kysytään Paimiolta, Paraisilta,
Maskulta, Nousiaisilta ja Mynämäeltä, haluavatko ne olla
varsinaisessa selvityksessä mukana. Jos on kevytselvityksen
jälkeen selvää, että kunta ei ole liittymässä Föliin, ei tällöin suotta
tehdä aikaa vieviä jatkoselvityksiä. Jatkoselvitys tulee
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todennäköisesti olemaan maksullinen ja tehtäneen konsulttityönä
kevätkaudella 2021. Se, milloin yhteinen liikenne voisi alkaa,
selvitetään samassa yhteydessä.
Ajatuksena on, että uusilla kunnilla olisi vuoden 2021 kuluessa aikaa
arvioida, ovatko ne kiinnostuneita Föli-alueeseen liittymisestä. Turun
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta voisi päättää vuoden 2021
loppupuolella tai viimeistään vuoden 2022 alkupuolella mahdollisista
uusista Föli-kunnista. Tällöin otettaisiin uusi / uudet kunnat saman
tien mukaan lautakuntatoimintaan päättämään tulevasta
liikennetarjonnasta.”
Toukokuussa joukkoliikennepalvelujohtaja Korte tiedusteli
alustavasti kunnilta, jotka olivat jo aiemmin ilmoittaneet
kiinnostuksensa liittyä Föli-alueeseen, ovatko ne kiinnostuneita
lähtemään mukaan ”kevytselvitykseen” Föli-alueen laajentamiseksi.
Paimio vastasi tuolloin olevansa mukana ”kevytselvityksessä”.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Föli-alueen laajentamista
koskevan tilanteen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kaupunginhallitus 17.02.2021 § 36
Tiivistelmä

Paimio osallistuu Föli-alueen laajentumisselvitykseen.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
Turun seudun joukkoliikenne Föli on syksyn ja talven aikana
selvittänyt alustavasti Fölin mahdolliseen laajenemiseen liittyviä
näkökohtia. Esiselvityksen jälkeen on tarkoitus teettää maksullinen,
syvällisempi selvitys Föliin liittymiseen vaikuttavista seikoista.
Tarkemmassa selvityksessä käydään läpi nykyiset matkustustiedot
sekä arvioidaan matkustuksen muuttumista laajemmassa Fölissä.
Selvityksessä paneudutaan liikenteen kustannusten ja tulojen
jakautumiseen kunnittain, kun otetaan huomioon arvioitu
matkamäärävaikutus Föli-alueen laajentuessa. Lisäksi arvioidaan
vyöhykemallia ja sen vaikutuksia mm. tuloihin ja
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asiakaskokemukseen, sekä liikenteen järjestämisen resurssitarpeita
ja liittymisen elinkeino- yms. vaikutuksia. Tavoitteena on myös saada
alustavia suunnitelmia kuntien sisäisten linjojen ja seutulinjojen
reitistöstä – joko nykyisen mukaisina tai kunnan tarpeiden
mukaisesti muutettuina.
Selvityksen lopputuloksena uudet kunnat saavat riittävästi tietoa
liittymisen taloudellisista ja muista vaikutuksista päättääkseen,
haluavatko ne liittyä Föliin. Samalla Fölin nykyiset kunnat saavat
riittävästi tietoa siitä, mitä Föli-alueen laajeneminen todennäköisesti
vaikuttaisi nykyisten Föli-kuntien kustannuksiin ja tuloihin.
Fölin kuntajohtajat päättivät tammikuussa 2021, että
laajentumisselvityksen kustannukset jaetaan siten, että Föli maksaa
selvityksestä 40 % ja mahdolliset uudet kunnat 60 %. Kustannusten
tarkkaa kuntakohtaista määrää on vaikea arvioida ennen
kilpailutusta, koska ei ole tiedokssa kuinka monta kuntaa osallistuu
selvitykseen. Arvio kunkin uuden kunnan kustannuksista on 5.0008.000 euroa. Kyseessä on tasamäärä riippumatta kunnan
asukasluvusta.
Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte ja suunnittelija Oona
Mikkonen esittelevät tehtyä esiselvitystä ja kertovat tulevasta
jatkoselvityksestä.
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus kuulee esiselvityksen esittelyn ja päättää
osallistua Föli-alueen laajentumisselvitykseen.

Päätös

Joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte ja suunnittelija Oona
Mikkonen esittelivät tehtyä esiselvitystä, kertoivat tulevasta
jatkoselvityksestä ja vastasivat tehtyihin kysymyksiin.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kaupunginhallitus 16.03.2022 § 58
Tiivistelmä:

Fölin laajenemisselvitys on valmistunut ja Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunta on saanut sen tiedoksi 3.3.2022
kokouksessaan.
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Valmistelija/lisätietoja antaa:
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
Seudullinen joukkoliikenne ja Ramboll Finland Oy tekivät vuoden
2021 aikana selvityksen siitä, mitä vaikutuksia Föli-alueen
laajenemisella olisi nykyisten Föli-kuntien ja mahdollisten liittyjien
(Paimio, Parainen, Masku, Nousiainen ja Mynämäki) kannalta.
Selvitys on esityslistan liitteenä.
Selvityksessä arvioidaan liittymisen/laajenemisen vaikutuksia; mm.
sen hyötyjä asukkaille, yrityksille ja kunnan vetovoimalle, liikenteen
ja sen järjestämisen kustannuksia, vaikutuksia maksu- ja
informaatiojärjestelmään, valtion tukien muutosta, ja mahdolliseen
liittymiseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Nyt valmistunut
konsulttityö tuotti aineistoa, jonka pohjalta uusilla kunnilla on
mahdollisuus arvioida, ovatko ne kiinnostuneita Föli-alueeseen
liittymisestä. Samalla tavalla nykyiset Föli-kunnat eli Turku, Kaarina,
Raisio, Lieto, Naantali ja Rusko, voivat arvioida, mitä vaikutuksia
uusien kuntien liittymisellä Föliin olisi niiden kannalta.
Jos joku kunta haluaa liittyvä Föliin, esittää se liittymistä Turun
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle. Asia päätetään
joukkoliikennelautakunnassa Föli-kuntien antamien lausuntojen
pohjalta. Föli-alueen laajeneminen edellyttää, että kaikki nykyiset
Föli-kunnat hyväksyvät sen.
Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa sekä
joukkoliikennesuunnittelijat Oona Mikkonen ja Jouko Tervonen
esittelevät tehtyä selvitystä.
Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee selvityksen tiedoksi, käy keskustelun
asiasta ja ohjeistaa jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 31.08.2022 § 217
Tiivistelmä:

Paimio päättää hakea mukaan Föliin.

Valmistelija:
Lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
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Fölin laajenemisselvitys esiteltiin kevään aikana kaikille
selvityksessä mukana olleille kunnille ja nykyisille Föli-kunnille.
Seudullinen joukkoliikennelautakunta käsitteli Fölin toimivalta-alueen
laajentumisen aikataulua 25.5.2022 kokouksessaan. Päätöksen
mukaan mahdolliset liittymisanomukset tulee toimittaa Fölille
viimeistään 13.9.2022. Seudullinen joukkoliikennelautakunta
käsittelee 21.9.2022 tulleet hakemukset eli käytännössä lähettää
asian lausunnolle Föli-kuntiin. Nykyiset Föli-kunnat lausuvat
31.10.2022 mennessä asiasta. Seudullinen joukkoliikennelautakunta
päättää mahdollisesta laajenemisesta 9.11.2022 lausuntojen
pohjalta.
Föli-kuntien välisessä yhteistoimintasopimuksessa todetaan
toimivalta-alueen laajenemisesta seuraavasti: Auran, Paraisten,
Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion ja Sauvon kunnilla on
oikeus liittyä tämän sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön
edellyttäen, että Turun seudun joukkoliikenteen viranomaisen
toimivalta-alue säilyy liittymisen jälkeen toiminnallisesti
tarkoituksenmukaisena ja että yhteistyöhön liittyvä kunta hyväksyy
tämän sopimuksen ja sen mukaiset kustannusten jakoperusteet.
Kaikkien sopimusosapuolien tulee hyväksyä muutos.
Laajenemisen vaikutusselvitys
Vuoden 2021 aikana tehdyn selvityksen kustannusvaikutukset
perustuivat vuoden 2019 matkustajamääriin ja nykyiseen
reittimäärään. Föliin liittymisen myötä lippujen hinnat laskevat, kun
tilalle tulee Fölin lipputuotteet. Lippuhintojen alenemisen arvioidaan
nostavan matkustajamääriä noin neljänneksen vuoden 2019 tasosta.
Joukkoliikenteen rahoitusjärjestelmä on monitahoinen.
Maksajina ovat matkustajat (lipputulot), kunnat ja valtio.
Matkustuksesta saadut kertalippu- ja arvokorttitulot vähentävät
kuntien maksuosuutta. Valtion rahoitukseen tulee Fölin myötä
muutoksia: V-S Ely-keskuksen rahoitus jää pois ja tilalle tulee uusi
valtion maksama tuki, joka jaetaan Föli-kunnille
asukaslukuosuuksien suhteessa. Lisäksi Kelan koulumatkatuki sirtyy
Fölin myötä kaupungille.
Tehdyn selvityksen mukaan Föliin liittymisen kustannukset ja tulot
Paimiolle ovat:
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Vuotuiset nettokustannukset
 Investointikustannukset 18 000–20 000 euroa vuodessa
 Liikenteen järjestäminen 86 000–96 000 euroa vuodessa
 Seutulinjojen nettokustannukset noin 268 000 euroa
vuodessa, jossa otettu huomioon kunnalle tulevat lipputulot
 Paimion sisäisten linjojen kustannukset käytännössä
ennallaan
 Nousukorvaukset muiden kuntien linjoille 15 000 euroa
vuodessa
Vuotuiset nettotulot
 Valtion raha 63 000–80 000 euroa vuodessa
(62 000 euroa, mikäli valtionraha jatkossa vakio 5,7 euroa /
asukas)
 Kelan tuki arviolta 147 000 euroa vuodessa
Nettokustannusten (kustannukset – tulot) muutos vrt. 2019
 Nettokustannukset kasvavat noin 78 000–84 000 euroa
vuodessa, kustannuksiin liittyy epävarmuutta ja ne riippuvat
mm. kilpailutusten tuloksista ja matkustuksen kehittymisestä
 Lisäksi kertaluonteinen liittymiskustannus 180 000–204 000
euroa
Kunnille tuleviin kustannuksiin vaikuttavat kilpailutusten tulosten,
matkustajamäärien kehittymisen ja valtion tukipäätösten lisäksi
merkittävästi myös liikennöitävien linjojen määrä.
Fölin laajentuminen edellyttää nykyisten Föli-kuntien hyväksyntää ja
sen jälkeen lakimuutosta, jossa määritellään Turun kaupunkiseudun
joukkoliikenteen uusi toimivalta-alue. Vaadittavan lakimuutoksen ja
valmistelujen jälkeen Fölin liikennöinti Paimiossa voisi alkaa
aikaisintaan 2024 kesällä/syksyllä.
Joukkoliikennejohtajalta on varmistettu, että hakemus ehtii vielä
valtuuston 14.9.2022 kokouksesta.
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hölsö Jaana

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Paimion kaupunginvaltuusto esittää seudulliselle
joukkoliikennelautakunnalle, että Paimion kaupunki hyväksytään
mukaan Föliin.

Paimion kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Päätös:

Pöytäkirja
§ 181
§ 36
§ 58
§ 217
§ 45

4/2022

17

17.06.2020
17.02.2021
16.03.2022
31.08.2022
14.09.2022

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 45
543/08.01.00.01/2020
Päätösehdotus:

Paimion kaupunginvaltuusto esittää seudulliselle
joukkoliikennelautakunnalle, että Paimion kaupunki hyväksytään
mukaan Föliin.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Fölin laajenemisen vaikutusselvitys on pöytäkirjan liitteenä 35/2022.
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Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestyksen ja yhtiösopimuksen päivittäminen
sekä osakeannit
Kaupunginhallitus 31.08.2022 § 218
Tiivistelmä:

Paimion kaupunki hyväksyy omalta osaltaan Turun seudun
puhdistamo Oy:n hallituksen ja osakkaiden ovat valmisteleman
yhtiösopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisen. Yhtiön uudeksi
osakkaaksi tulee Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab ja nykyisten
osakkaiden omistusosuuksia tasataan vastaamaan palvelun käyttöä.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus ja osakkaat ovat
valmistelleet yhtiösopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämistä,
johon liittyy osakeanti, jossa yhtiön osakkeita annettaisiin
merkittäväksi Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle, jolloin Oy Turku
Energia – Åbo Energi Ab:stä tulisi yhtiön uusi osakkeenomistaja.
Muutos liittyy omakustannusperiaatteen ehtojen vahvistamiseen
yhtiössä. Osakeannissa Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle
annettaisiin merkittäväksi L-sarjan osakkeita, jotka oikeuttavat
saamaan yhtiöstä lämmöntalteenottopalvelua. Nykyisten
osakkeenomistajien osakkeet muutettaisiin K-sarjan osakkeiksi, joilla
olisi oikeus entiseen tapaan saada jäteveden puhdistuspalveluita
yhtiöstä. Nykyisten osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet
eivät muutu nyt suunnitteilla olevan muutoksen johdosta.
Edellä mainittujen muutosten johdosta yhtiön yhtiöjärjestykseen ja
yhtiösopimukseen on esitetty teknisluonteisia muutoksia. Lisäksi
ehdotetaan, että osakkeenomistajat päättävät samassa yhteydessä
yksimielisesti järjestää maksuttoman suunnatun osakeannin
nykyisille osakkaille omistusosuuksien tasaamiseksi vastaamaan
palvelun käyttöä. Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista
nykyisille osakkeenomistajille tehtäisiin samassa yhteydessä kuin
maksullinen suunnattu osakeanti Oy Turku Energia – Åbo Energi
Ab:lle. Edellä mainituista asioista on tarkoitus päättää
osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä syksyllä 2022.
Osakaskuntien kokous on käsitellyt asiaa 13.6.2022 ja 23.8.2022.
Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustalla on tarve päivittää
yhtiöjärjestystä vastaamaan muuttuvaa omistusrakennetta.
Yhtiöjärjestykseen lisätään näin ollen osakesarjat: K-osakesarja,
joka vastaa nykyisten osakkeenomistajien omistamia osakkeita ja Losakesarja, joka annetaan merkittäväksi Oy Turku Energia – Åbo
Energi Ab:lle. Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle annettava Lsarjan osakkeet oikeuttavat lämmöntalteenottopalvelun saamiseen.
5 §:ssä on eritelty K- ja L- osakesarjojen oikeudet ja velvollisuudet,
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jotka poikkeavat oikeutetun palvelun osalta sekä yhtiön
purkautuessa saatavien varojen osalta. Lisäksi L-osakesarjan
osakkeet ovat lunastusehtoisia, jonka vuoksi yhtiöjärjestykseen on
lisätty 7 §. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaista lunastuslauseketta on
päivitetty lisäämällä L-osakesarjaa koskevat ehdot.
Vastaavat teknisluonteiset muutokset on tarkoitus tehdä yhtiön ja
sen osakkeenomistajien väliseen osakassopimukseen
(”yhtiösopimus”). Yhtiösopimukseen on tehty myös päivitykset
vanhojen tietojen osalta, esimerkiksi viittaukset
kapasiteettivarauksiin on poistettu, sillä ne eivät ole olleet yhtiössä
käytössä, ja lisäksi viittaukset kuntien välisiin sopimuksiin on
poistettu.
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab liittyy yhtiösopimukseen erillisellä
liittymissopimuksella. Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab liittyy
sopimukseen niiltä osin, jotka koskevat L-osakesarjan oikeuksia ja
velvollisuuksia. Osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä
koskevassa ehdotuksessa on esitetty, että osakkeenomistajat
valtuuttaisivat Turun kaupungin edustajan Jarkko Virtasen
allekirjoittamaan liittymissopimuksen kaikkien osakkeenomistajien
puolesta.
Yhtiö on siirtänyt 1.1.2022 lähtien sakokaivolietteiden ja rejektivesien
puhdistusta koskevat sopimukset Turun Vesihuolto Oy:lle, mistä
lähtien näiden puhdistus on jatkossa osana Turun kaupungin
kuormitusta. Voimassa olevan yhtiösopimuksen kohdan B 4.3
mukaan Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien
vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden
toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella
huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden
vaikutukset. Mikäli jätevesikuormituksen oleellinen ja pitkäkestoinen
muutos on seurausta yksittäisestä merkittävästä kuormitusta
kasvattavasta tai alentavasta tekijästä, arvioidaan sen vaikutus
omistussuhteisiin muutosta seuraavan täyden toimintavuoden
mitatun kuormituksen perusteella ja järjestellään osakkaiden
omistussuhteet viipymättä vastaamaan uusia kuormitussuhteita.
Yhtiön johto esittää, että omistusosuudet päivitettäisiin kuitenkin jo
nyt samassa yhteydessä, kun yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja,
eikä vasta muutosvuotta seuraavan täyden toimintavuoden
kuormitustietojen perusteella.
Yhtiön laatiman päivitetyn omistusosuuslaskennan pohjana on
vuoden 2021 kuormitustiedot. Laskennassa on otettu huomioon
myös Oy Turku Energia – Turku Energi Ab:lle tuleva osuus yhtiön
osakkeista sekä sakokaivolietteiden ja rejektivesien puhdistuksen
siirto Turun kaupungin osuuteen. Osakeanti toteutettaisiin
maksuttomana suunnattuna antina, kuten aiempikin
omistusosuuksien muutosta koskeva osakeanti. Osakkailta perittävät
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palvelumaksut perustuisivat edelleen toisaalta palvelun käyttöön ja
toisaalta omistusosuuteen, joka perustuu palvelun käytön määrään.
Yhtiön nykyinen omistuspohja on seuraava:
Omistaja

Prosenttiosuus

Osakemäärä

Turku

59,86 %

10 975

Kaarina

12,02 %

2 203

Lieto

4,29 %

787

Rusko

0,95 %

175

Paimio

2,78 %

510

Raisio

9,02 %

1 654

Naantali

5,46 %

1 001

Masku

1,87 %

342

Nousiainen

0,61 %

112

Mynämäki

1,19 %

219

Aura

0,94 %

173

Pöytyä

0,50 %

91

Oripää

0,28 %

51

Marttila

0,22 %

40

100,00 %

18 333

Yhteensä

Edellä mainittujen osakeantien jälkeen omistusosuudet yhtiöstä
olisivat seuraavat:
Omistaja

Prosenttiosuus

Osakemäärä

Turku

59,31 %

11 861

Kaarina

11,21 %

2 241

Paimio

2,84 %

569

Lieto

4,71 %

943

Rusko

0,90 %

180

Raisio

8,46 %

1 692

Naantali

5,58 %

1 116

Masku

1,86 %

372

Nousiainen

0,65 %

130

Mynämäki

1,18 %

237

Aura

1,00 %

200

Pöytyä

0,47 %

94

Oripää

0,35 %

71

Marttila

0,20 %

40

Oy Turku Energia - Turku Energi Ab
Yhteensä

1,27 %

254

100,00 %

20 000

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hölsö Jaana

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Turun
seudun puhdistamo Oy:n esityksen suunnatusta maksullisesta
osakeannista Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle ja suunnatusta
maksuttomasta osakeannista Turun seudun puhdistamo Oy:n
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nykyisille osakkeenomistajille, esittelytekstissä yllä mainitulla tavalla.
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan merkintälistan ja
osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen Paimion kaupungin
puolesta.
Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
päättää hyväksyä Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden
välisen Yhtiösopimuksen muutoksen. Kaupunginhallitus esittää, että
valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan muutetun
Yhtiösopimuksen, valtuuttamaan Turun kaupungin
omistajaohjausjohtajan Jarkko Virtasen allekirjoittamaan
liittymissopimuksen Paimion kaupungin puolesta sekä päättämään
sopimusluonnokseen tehtävistä mahdollisista vähäisistä
muutoksista.
Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
päättää hyväksyä Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen
esitetyt muutokset Paimion kaupungin puolesta.
Kaupungin edustaja valtuutetaan tekemään Turun seudun
puhdistamo Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta
mahdollisista vähäisistä muutoksista Yhtiösopimukseen,
yhtiöjärjestykseen ja/tai osakeantikokonaisuuden ehtoihin.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 46
592/00.04.02/2022
Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Turun seudun puhdistamo Oy:n
esityksen suunnatusta maksullisesta osakeannista Oy Turku Energia
– Åbo Energi Ab:lle ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista
Turun seudun puhdistamo Oy:n nykyisille osakkeenomistajille,
esittelytekstissä yllä mainitulla tavalla. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa
kaupunginjohtajan allekirjoittamaan merkintälistan ja
osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen Paimion kaupungin
puolesta.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Turun seudun
puhdistamo Oy:n osakkaiden välisen Yhtiösopimuksen muutoksen.
Valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan muutetun
Yhtiösopimuksen, valtuuttaa Turun kaupungin
omistajaohjausjohtajan Jarkko Virtasen allekirjoittamaan
liittymissopimuksen Paimion kaupungin puolesta sekä päättämään
sopimusluonnokseen tehtävistä mahdollisista vähäisistä
muutoksista.
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Paimion kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Turun seudun
puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paimion
kaupungin puolesta. Kaupungin edustaja valtuutetaan tekemään
Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkeenomistajana päätös
kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista
Yhtiösopimukseen, yhtiöjärjestykseen ja/tai osakeantikokonaisuuden
ehtoihin.
Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Paimion kaupunki

Pöytäkirja

Ympäristölautakunta
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 61
§ 219
§ 47

4/2022

23

23.08.2022
31.08.2022
14.09.2022

Hallintosäännön muutokset, ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta 23.08.2022 § 61
Valmistelija/lisätietoja antaa:
Paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall, puh. 02 474 5305
Kaupungin hallintosääntöön on tarpeen tehdä korjaukset koskien
toimistoinsinöörille delegoitua päätäntävaltaa toimistoinsinöörin
toimenkuvan ja virkanimikkeen muuttuessa.
Toimistoinsinöörin, nykyisen ympäristöinsinöörin, päätäntävaltaan
muutetaan alla mainitut asiakohdat.
Poistetaan: 28.5. § Toimistoinsinööri
1) päättää ympäristönsuojelulain 118, 119 ja 120 §:ien mukaisista
ilmoituksista, jotka koskevat melua ja tärinää aiheuttavaa
tilapäistä toimintaa, koeluontoista toimintaa sekä poikkeuksellisia
tilanteita,
2) rekisteröi ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaiset toimintaa
koskevat ilmoitukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään,
3) jätelain 100 §:n mukaiset ilmoitukset keräystoiminnasta
jätehuoltorekisteriin,
4) päättää maastoliikennelain 30 §:n ja vesiliikennelain 21 §:n
tarkoittamista luvista yksittäisen tapahtuman järjestämiseksi,
5) määrää maa-ainesvalvonnasta perittävän vuotuisen
valvontamaksun,
6) päättää Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä
poikkeamisista (ympäristönsuojelulaki 202 §),
Muutetaan:
28.3. § otsikoksi ”Ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristöinsinööri”
7) suorittaa maa-aineslain 14 §:n mukaisen lupien valvonnan ja
päättää maa-aineslain 12 §:n mukaiset vakuuksia koskevat asiat
mukaan lukien vakuuksien vapauttaminen
Esittelijä:

Paikkatietopäällikkö Lindvall Virpi
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Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle esittelytekstissä olevat tarpeet
muutoksille kaupungin hallintosääntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus 31.08.2022 § 219
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hölsö Jaana

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy ympäristölautakunnan esittämät
muutokset hallintosääntöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 47
24/00.01.01.00/2022
Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy ympäristölautakunnan esittämät
muutokset hallintosääntöön.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021/vastine
Tarkastuslautakunta 29.04.2022 § 21
Kuntalain § 121 mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arviointisuunnitelman tulokset.
Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa vuoden 2021
arviointikertomuksen ja lähettää sen kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta sopi arviointikertomuksen laatimisen
käytännöistä ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa
kokouksessaan.

Tarkastuslautakunta 23.05.2022 § 29
Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päätti
1. antaa arviointikertomuksen vuodelta 2021 kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi.
2. esittää, että kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun
arviointikertomuksen pohjalta ja pyytää tämän jälkeen
kaupunginhallitukselta lausunnon arviointikertomuksessa esiteltyjen
havaintojen johdosta esitettäväksi kaupunginvaltuustolle syyskauden
2022 alussa pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta on huomioinut arviointikertomuksen
laadinnassa seuraavat jääviydet
- Sini Heino: 17.8.2021 asti koulutuslautakunnan varajäsen,
3.4.2022 asti Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän
tarkastuslautakunnan varajäsen, 4.4.2022 lähtien Paimion-Sauvon
kansanterveyskuntayhtymän johtava hoitaja
- Joonas Taipaleenmäki: 18.8.2021 alkaen sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsen, Paimion-Sauvon
kansanterveyskuntayhtymän hallituksen jäsen ja vammaisneuvoston
jäsen
- Eeva Heurlin: 17.8.2021 asti koulutuslautakunnan jäsen ja
kaupunginhallituksen varajäsen
- Tapani Salo: Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n hallituksen
jäsen
- Liisa Tommila: 18.8.2021 alkaen teknisen lautakunnan jäsen
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Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto 08.06.2022 § 29
Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun arviointikertomuksen
pohjalta ja pyytää tämän jälkeen kaupunginhallitukselta lausunnon
arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden
johdosta esitettäväksi kaupunginvaltuustolle syyskuussa 2022
pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 31.08.2022 § 220
Valmistelija/lisätietoja antaa:
kaupunginjohtaja jari Jussinmäki, p. 02 474 5300
Liitteenä olevaan tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen on
täydennetty tarkastuslautakunnan havaintojen ja huomioiden
johdosta lausunnot.
Lausunnot on täydennetty arviointikertomukseen kyseisen kohdan
jälkeen tummennetulla kursiivilla tekstillä. Kaupunginhallitus
antaa liitteenä olevan selvityksen arviointikertomuksessa esitettyjen
havaintojen ja huomioiden johdosta kaupunginvaltuustolle
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hölsö Jaana

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan selvityksen
arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden
johdosta kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 48
274/00.03.00/2022
Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan selvityksen
arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden
johdosta kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi.
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Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022 ja ennuste 2022
Kaupunginhallitus 17.08.2022 § 207
Tiivistelmä:

Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti, mutta
poikkeuksellinen taloudellinen tilanne ja korkeaksi noussut inflaatio
asettaa epävarmuustekijöitä vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Valmistelija/lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210
Esityslistan
oheismateriaalina
löytyvät
tiedot
talousarvion
ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumisesta v. 2022. Laskennallinen
tasainen kertymä on 50,0%. Henkilöstökulujen osalta, kun
lomakorvaukset huomioidaan, laskennallinen toteuma-aste on 50,9%.
Merkittävinä toiminnallisina muutoksina edelliseen vuoteen verrattuna
voidaan pitää Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen johdosta
tulleiden ukrainalaisten saapumiseen liittyvät uudet palvelut.
Koulutuslautakunta hyväksyi perusopetuksen valmistavan opetuksen
opetussuunnitelman, palkattiin opettajia ja koulunkäynninohjaajia
sekä varusteltiin opetustiloja Vistan puukouluun ja Jokelan kouluun.
Maahanmuuttokoordinaattori aloitti työt 16.5.2022. Hänen tehtäviinsä
kuuluu Paimion ja Sauvon alueilla mm. tilapäistä suojelua hakeneiden
ja saaneiden ukrainalaisten tilanteiden kartoittaminen, palvelu- ja
etuusasioiden ohjaus sekä harrastus- ja majoitusmahdollisuuksien
kartoittaminen.
Käyttötalous
Käyttötalouden toimintatuotot ovat vajaan 6,1 milj. euroa, joka on
324t.euroa viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Ulkoiset
toimintatuotot ovat reilulla 3,4 milj. eurollaan 408t.euroa viime vuoden
vastaavaa aikaa suuremmat. Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt
viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Saadut tuet ja avustukset
ovat viime vuotta pienemmät 100te euroa. Suhteessa talousarvioon
toteuma on 47,7%, eli hieman alle tasaisen kertymän.
Varhaiskasvatuksen palveluista on laskutettu tammi-huhtikuu.
Ulkoiset toimintakulut ovat kesäkuun lopussa 36,7 milj. euroa, mikä
on 4,2% (1,5milj.€) viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän.
Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste talousarviosta on 50,9%, joka
vastaa painotettua tasaista kertymää. Henkilöstökulut ovat 12,6milj.
euroa, joka on 743t€ (+6,3%) viime vuotta enemmän, mutta lähes
talousarvion mukaiset. Asiakaspalvelujen ostot ovat lähes 17,4 milj.
euroa, jossa muutos edelliseen 5,2% (= 861t€), Kustannusten kasvu
kertyy sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosalueilta, erityisesti
vanhuspalveluista. Toteuma talousarvioon verrattuna on 50,0% eli
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talousarvion mukainen. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostot ovat
1,3 milj. eurollaan hieman yli talousarvion tasaisen kertymän ja 10,8%
viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Kustannuksia ovat
nostaneet mm. toimisto- ja koulutarvikkeiden, kirjallisuuden ja
elintarvikkeiden ostot. Lisäksi vaikeasta talvesta johtuen teiden
talvikunnossapitoon (hiekoitus ja suolaus) kului ennakoitua ja viime
vuotta enemmän. Avustukset ja muut toimintakulut ovat viime vuotta
pienemmät ja alle talousarvion tasaisen kertymän.
Verot ja valtionosuudet
Kuntien
kunnallisverotilitykset
kesäkuun
jälkeen
ovat
valtakunnallisesti +5,3% ja Paimiossa +4,8% viime vuoteen
verrattuna. Yhteisöveron tilitykset ovat lähes 1,6 milj. eurollaan lähes
1,5 kertaiset viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, ja
talousarvio (1,3milj.€) on jo ylittynyt. Kokonaisuudessaan
verotilitykset ovat 25,7 milj. euroa, joka yli 1,5 milj. € (+6,5%)
enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Verotulojen
toteuma-aste talousarvioon verrattuna on 55,2%.
Valtionosuustilitykset ovat 10,0milj. euroa. Se on lähes 1,1milj.€
(11,7%) viime vuotta enemmän. Tilitykset ovat ministeriöiden
joulukuisten päätösten mukaiset ja toteuma-aste talousarvioon on
49,8%.
Vuosikate
Kesäkuun vuosikate näyttää 2,9 milj. euroa. Se on 1,6 milj. euroa
viime vuoden vastaavaa aikaa parempi. Parannusta selittää 2,6 milj.
euroa viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat verotulot ja
valtionosuudet.
Investoinnit
Investointimenot ovat kesäkuun lopussa 1,1 milj. euroa. Merkittävin
osa menoista on syntynyt viime vuonna alkaneesta Vistan koulun
Keskitalon peruskorjauksesta ja keväällä aloitetusta uimahallin
peruskorjauksesta.
Lainamäärä ja kassavarat
Lainamäärä maaliskuun lopussa oli 52,1 milj. euroa, kun viime vuoden
lopussa lainaa oli 54,0 milj. euroa. Kaupungin kassavarat olivat
kesäkuun lopussa 3,0 milj. euroa, kun ne vuoden 2021 lopussa olivat
2,3 milj. euroa.
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Asukasmäärä
Kaupungin asukasmäärä kesäkuun lopussa oli 11 127, kun se
vuoden vaihteessa oli 11 041, kasvua 86 asukasta. Vuoden
takaiseen asukasmäärään (10 959) kasvua on 168 asukasta.
Arvio vuoden 2022 toteumasta
Puolen vuoden toteuman ja käytössä olevan tiedon perusteella
laaditussa ennusteessa tuottoja arvioidaan kertyvän talousarvion
mukaisesti ja hieman viime vuotta enemmän. Saatujen tukien ja
avustusten arvioidaan olevan viime vuotta ja talousarviota
suuremmat, johtuen valtionavustusten muuttumisesta entistä
enemmän hankerahoitukseksi.
Kuluja arvioidaan kertyvän hieman talousarviota enemmän, jolloin
ulkoisten toimintamenojen kasvu viime vuoteen olisi noin 4 %, joskin
paineet kustannusten nousulle loppuvuoden osalta ovat suuret.
Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 1,9 milj. euroa
talousarviota ja 4,5 milj. euroa viime vuoden tilinpäätöstä enemmän.
Vuosikatteen arvioidaan olevan vajaan 4 milj. euroa ja poistojen
jälkeen tulos jäisi 1,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ennuste on lähes
1,5 milj. euroa talousarviota ja 0,7 milj. euroa viime vuoden
tilinpäätöstä parempi.
Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tammikesäkuu 2022 ja sen perusteella laaditun ennusteen koko vuodelle
2022 tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 49
322/02.02.02/2022
Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen
tammi-kesäkuu 2022 ja sen perusteella laaditun ennusteen koko
vuodelle 2022.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto merkitsi talousarvion toteutumisen ja ennusteen
tiedoksi.
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Omavelkainen takaus Paimion Palvelukeskussäätiön lainalle, tarkennus
Kaupunginhallitus 23.06.2021 § 188
Tiivistelmä:

Paimion kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen
Palvelukeskussäätiölle Paltanpuiston saneerauksen pitkäaikaiselle
lainalle.

Valmistelija:
Lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210
kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki p. 02 474 5300
Paimion Palvelukeskussäätiö pyytää Paimion kaupungin
omavelkaista takausta Paltanpuiston saneerauksen pitkäaikaiselle
lainalle.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) on 18.3.2021 tehnyt
päätöksen ehdollisesta varauksesta Paltanpuiston saneeraukselle.
Ehdollinen varaus koskee 723 090 euron avustusta, sekä 1 257 121
euron korkotukilainaa ja lainan myöntämisen ehtona on kunnan
omavelkainen takaus. Paimion Palvelukeskussäätiö pyytää Paimion
kaupungin omavelkaista takausta Paltanpuiston saneerauksen
pitkäaikaiselle lainalle. Lainanantaja on Kuntarahoitus, lainan määrä
1 257 121€, kokonaislaina-aika 31 vuotta ja lainan korko on 12kk
euribor + marginaali 0,950%, joka on kiinteä 10 vuotta.
Ohjekirjeessään 15.11.2019 Ara, valtiokonttori ja Kuntaliitto pitävät
tärkeänä, että kunnat omilla toimillaan edesauttavat ARA-vuokraasuntojen rakentamista ja arvioivat osaltaan niihin liittyviä riskejä.
Kuntalain 129 §:ssä säädetään kuntien myöntämiä takauksia
koskevista edellytyksistä. Pykälän mukaan kunta voi myöntää
takauksen tai muun vakuuden, jos se liittyy yhteisölle tai säätiölle
annettuun palveluvelvoitteeseen eli yleistä taloudellista etua
koskevan palvelun toteuttamiseen (Services of general economic
interest (SGEI)). Aran myöntämät korkotuet ja avustukset sosiaalista
asuntotuotantoa varten ovat EU-oikeuden mukaisia SGEI3-tukia, ja
ne täyttävät komissio päätöksessä asetetut edellytykset, jos takaus
myönnetään SGEI-tukena.
Ottaen huomioon edellä mainitut perusteet esitetään, että takaus
myönnetään vaatimatta erillistä vastavakuutta.
Valtiontukisäännösten johdosta Paimion Palvelukeskussäätiön tulee
maksaa takaajalle takausprovisiota vuosittain kulloinkin voimassa
olevalle takauksen määrälle 0,2 %.
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Esityslistan oheismateriaalina Aran, Valtiokonttorin ja Kuntaliiton
ohjekirje 15.11.2019.
Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen SGEItukena Paimion Palvelukeskussäätiön 1 257 121 euron lainalle,
jonka laina-aika on 31 vuotta ja korko on nostohetkellä 0,950%.
2. Kaupunginvaltuusto päättää, että Paimion Palvelukeskussäätiöltä
peritään takausprovisiona 0,20 % vuodessa myönnetyn takauksen
määrästä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 18.08.2021 § 29

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
1. Kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen SGEItukena Paimion Palvelukeskussäätiön 1 257 121 euron lainalle,
jonka laina-aika on 31 vuotta ja korko on nostohetkellä 0,950%.
2. Kaupunginvaltuusto päättää, että Paimion Palvelukeskussäätiöltä
peritään takausprovisiona 0,20 % vuodessa myönnetyn takauksen
määrästä.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 22.06.2022 § 187
Valmistelija/lisätietoja antaa:
hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210
Lainan nosto on tullut ajankohtaiseksi ja lainanmyöntäjä
Kuntarahoitus pyytää täsmennystä valtuuston 18.8.2021
omavelkaisen takauksen päätökseen. Täsmennykset ovat
päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä ja koskevat lainatakauksen
laajuutta ja korkoa.

Paimion kaupunki
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja
§ 188
§ 29
§ 187
§ 50

4/2022

32

23.06.2021
18.08.2021
22.06.2022
14.09.2022

Esittelijä:

Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää tarkentaa valtuuston 18.8.2021 § 29
päätöstä seuraavasti:
- Kaupungin omavelkainen takaus kattaa lainan pääoman, koron
sekä mahdollisen viivästyskoron ja muut kulut.
- Lainan korko on 12kk euribor + marginaali 0,950%. Lainan
lopullinen korko määräytyy nostohetken korkotason mukaan.

Päätös:

Valtuuston I varapuheenjohtaja Samu Salminen jääväsi itsensä ja
poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus päätti saattaa tarkennuksen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 50
437/02.05.07/2021
Päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen
hyväksymän tarkennuksen.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto merkisti tarkennuksen tietoonsa saatetuksi.
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Pöytäkirja
§ 51

Muut asiat
Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 51
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

14.09.2022

4/2022
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14.09.2022

Valtuutettujen kirjalliset aloitteet
Kaupunginvaltuusto 14.09.2022 § 52
Päätös:

Tässä asiakohdassa jätettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle
seuraavat viisi valtuustoaloitetta:
Valtuutettu Heino (virh) jätti vihreän, keskustan, kokoomuksen, KD:n,
perussuomalaisten, SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien
yhteisen valtuustoaloitteen ”Reittiliikenteen ja kutsuliikenteen
yhteensovittaminen Paimiossa”. Aloite on pöytäkirjan liitteenä
36/2022.
Valtuutettu Simola jätti vasemmistoliiton valtuustoryhmän
valtuustoaloitteen ”graffitiseinä Paimioon”. Aloite on pöytäkirjan
liitteenä 37/2022.
Valtuutettu Mäkinen (ryhmä Mäkinen) jätti kolme aloitetta:
- Liian harvoin valtuuston kokouksia
- Linja-autoasema Asematielle
- Paimion Titanic-talous ajautuu päin velkavuorta heti 01.01.2023.
Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteinä 38-40/2022.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 41, § 42, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47
(Kunnallisvalitusosoitus, valtuuston päätös)
VALITUSOSOITUS (Kunnallisvalitus)
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.
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Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle:
Käyntiosoite:
Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite:
PL 32, 20101 Turku
Puhelinnumero: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)
Puhelinvaihde: 029 56 42400
Faksinumero:
029 56 42414
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin 8.00 – 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva
päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot.
Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies,
myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen
muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän
kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat.
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Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Paimion
kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 50, 21531 PAIMIO
Vistantie 18, Paimio
paimio.kaupunki@paimio.fi
010 752 0299
02 474 511 (vaihde)

Aukioloajat:
maanantai klo 9.00-17.00
tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00-15.30
keskiviikko klo 10.00-15.30

Pöytäkirja on 20.9.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

